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Editorial
Lubor Jarkovský 
Šéfredaktor a sales director magazínu SELL

Vážení čtenáři,
Vánoce se kvapem blíží a rok 2020 
již klepe na dveře. Magazín SELL 
vám letos přinesl devět obsáhlých 
příloh se zaměřením na domácí 
spotřebiče a elektroniku, v nichž 
jsme se věnovali velmi podrobně 
výběru produktů, technologiím 
a inovacím, ale často i tomu, jak se 
o techniku starat, aby spolehlivě 
sloužila dlouhé roky. Naše speciály 
nejsou jednoduchým čtením – 
patří k tomu nejobsáhlejšímu, co, 
zejména o domácích spotřebičích, 
na české mediální scéně vychází. 
Odměnou za čas věnovaný našim 
článkům vám je ale to, že při koupi 
nové lednice, pračky, sušičky 
nebo kávovaru nesáhnete zkrátka 
vedle, protože budete vybaveni 
dostatkem informací. Tečku 
za letošním ročníkem našich 
příloh jsme se ovšem rozhodli 
pojmout trochu jinak, abyste 
v předvánočním shonu měli 
po ruce stručnější soubor tipů, co 
nadělit blízkým pod stromeček. 
Přesto se nezapřeme a asi nejsme 
schopni vám k výrobkům napsat 
tři vzletné vcelku bezobsažné věty, 
takže se i tentokrát o jednotlivých 
produktech v našem výběru přeci 
jen něco dozvíte.

Příjemné čtení přeje 
Lubor Jarkovský

Sušení i tvarování 
účesu v jednom

Kulmofén Rowenta Ultimate 
Experience CF9620F0

Rychlost a jednoduchost jsou hlavními devízami toho 
jedinečného výrobku, který umožňuje vlasy vysoušet 

a zároveň tvarovat. V hektických ranních hodinách před 
odchodem do práce tak ušetříte alespoň nějaký ten čas 
a můžete si vypít v klidu kávu nebo čaj. Kulmofén ob-
sahuje v balení 3 kartáčové nástavce pro různé typy 
vlasů. Zmiňme ještě štětiny Pro Keratin či generá-
tor iontů dodávající vlasům lesk a zdravý vzhled. 

Doporučená cena: 3699 Kč

Profesionální výkon díky 
bezkartáčovému motoru

Vysoušeč vlasů Rowenta Ultimate 
Pro Digital CV9620F0

Profesionální kadeřníci používají především vysoušeče s AC 
motory nebo nejvyspělejší modely s takzvanými bezkartáčo-

vými motory. Kdo chce takový vysoušeč pro domácí pou-
žití, může sáhnout po modelu Rowenta, který se vyznačuje 
vysokým výkonem, odolnou konstrukcí a díky použitému 

motoru také nadstandardní spolehlivostí. Digitální motor má 
totiž 2× delší životnost než tradiční AC motor. Navíc je až 
4× tišší. Ultimate Pro nabízí 6 nastavení teploty a rych-

losti proudu vzduchu. Dodáván je s koncentrátorem 
a difuzérem. 

Doporučená cena: 2999 Kč

Bezbolestná 
epilace a hladká 

pokožka dlouhé týdny
IPL epilátor Braun Silk-expert Pro 5 PL5137

Letos na jaře uvedla značka Braun novou generaci IPL 
epilátorů, které odstraňují chloupky pomocí intenzivních 

záblesků světla. Po počáteční pravidelné kúře už stačí 
jen jednou za pár týdnů pokožku ošetřit a chloupky na ní 
prakticky nerostou. Novinka má o čtvrtinu nižší hmotnost 
a výrazně menší rozměry při vysokém výkonu a dlouhé 

životnosti 400 000 záblesků. Z dalších specifikací jmenujme 
10 stupňů intenzity záblesků s jejich automatickou regulací 

dle tónu pokožky (ten měří přístroj 80× za vteřinu). 
Nejvyšší model s označením PL5137 je dodáván včetně 

nástavce na obličej, holicího strojku Gillette Venus 
Swirl a cestovního pouzdra. S použitím pomůže 

i aplikace do mobilu.
Doporučená cena: 14 999 Kč
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Péče o krásu  
  pro dámy

Revitalizace 
pokožky 

téměř bez práce
Čisticí sada Panasonic EH-XR10

Navštěvujete kosmetické salony s cílem osvěžit 
svou pleť, zbavit se vrásek… zkrátka vypadat lépe? 

Drahé procedury může nahradit jednorázová investice 
do tohoto výrobku z dílny japonského Panasonicu. Jed-
ná se o zařízení zajišťující radiofrekvenční a ultrasonický 
lifting pleti, který stimuluje kolagen v pokožce. Vibrace 

a tepelná energie se přenášejí hluboko do kůže – ta 
je posléze pevnější a vyhlazená. Ultrazvukové vlny 
ji navíc masírují při neuvěřitelné frekvenci 1 milion 

kmitů za vteřinu. Výrobek je určen především 
pro stimulaci oblastí očí, tváří, čela a okolí 
úst. Použití usnadňuje bezkabelové pro-

vedení s integrovanou baterií.
Doporučená cena: 

12 999 Kč

Jemná 
a hebká pleť

Čisticí a epilační sada 
Braun FaceSpa Pro 921

Tato kompaktní sada od značky Braun potěší pod 
stromečkem snad každou ženu, protože jde o řešení 
3 v 1 pro opravdu kompletní a komplexní péči o pleť. 

Základ tvoří velmi přesný štíhlý epilátor s 10 mikroskopic-
kými otvory, díky nimž zachytí i ty nejjemnější chloupky. 
V příslušenství je ale také tonizační hlava MicroVibration 

pro účinnější aplikaci krémů a sér využívající jemných 
vibrací. A vhod přijde nepochybně ještě jemný čisticí kar-
táček – použít ho můžete jak ráno na vyčištění pokožky 

před aplikací make-upu, tak večer pro jeho rychlé 
a účinné odstranění. Řada FaceSpa je v prodeji 

v různých provedeních. Zde zařazujeme nej-
vyšší model, v jehož balení se nachází ještě 

podstavec a kosmetické pouzdro.
Doporučená cena: 4999 Kč
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Rychlejší než 
žehlička na vlasy

Žehlicí kartáč na vlasy Rowenta 
Power Straight CF5820F0

Používáte žehličku na vlasy? Připadá vám, že celý 
proces trvá zbytečně dlouho? Vyzkoušejte speciální 
žehlicí kartáč, s nímž vlasy učešete i uhladíte v jed-
nom tahu. Narovná dokonce vlnité a kudrnaté vlasy. 

Stará se o to pomocí 140 štětin, z nichž stovka je 
vyhřívaných a má keramický povrch. Zbytek slouží 

k zachycení a přidržení vlasů. Teplotu kartáče 
lze regulovat ve 3 stupních podle typu vašich 

vlasů. Konkrétně nastavíte 160 °C, 180 °C 
nebo 200 °C.

Doporučená cena: 999 Kč
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Silk•expert Pro

*Účinnost založena na kombinaci velikosti okénka, rychlosti a energie.
Bezpečná technologie sdílená se společností Cyden.

énka, rychlosti a energie.
Cyden.

*Účinnost založe
Bezpečná te

Nejbezpečnější, 
nejrychlejší & nejúčinnější IPL.*

Nové

2019_12_Braun_Silkexpert_IPL_225x103_K1.indd   1 4.12.2019   13:38:57

Samoostřicí 
čepele a dobíjení 

přes USB
Zastřihovač vousů Rowenta 

Forever Sharp Blue TN6030F4
Malé a lehké zastřihovače se staly na trhu doslova 

prodejním hitem. V kategorii se angažovala nejprve 
značka Philips, ale před časem přibylo i řešení Rowenta, 
jehož hlavní výhodou je použití nerezových břitů, které 
se samy ostří a není potřeba je měnit. Nejvyšší model 

v modrém provedení je dodáván hned s 5 nástavci 
pro střih o délce 1, 2, 3, 5 a 6 mm. Samotný strojek 
zastřihuje vousy na délku 0,4 mm. Napájen je Li-Ion 

baterií s výdrží 120 minut na jedno nabití. Energii 
mu můžete dodat pomocí přibalené nabíječky 

nebo i běžným USB kabelem. V balení 
nechybí ani pouzdro.

Doporučená cena: 1599 Kč

Unikátní 
zastřihovač 

na vousy a tělo, 
s nímž si oholíte i záda

Zastřihovač Panasonic 
i-SHARPER ER-GY60

Tento výrobek na první pohled zaujme netradičním 
rovným tvarem se zastřihovací hlavou umístěnou 

do strany. Design vychází z tvaru klasické holičské břitvy. 
Díky této koncepci přináší strojek ještě větší přesnost 
při zastřihování a tvarování vousů. Současně se sná-
ze dostanete k hůře dosažitelným místům, jako jsou 

například záda. Strojek je osazen břity se zaoblenými 
hranami, takže nedráždí a neškrábe kůži a umožňu-

je 20 úrovní střihu v délce od 0,5 mm po 10 mm. 
Součástí balení je také nástavec s šířkou pou-

ze 10 mm pro přesný střih na konkrétních 
oblastech tváře a nástavec na tělo.

Doporučená cena: 
2490 Kč

Tři 
hlavy 

za dostupnou cenu
Holicí strojek Philips 

Series 3000 S3233/52
Nizozemský výrobce vsází celé roky na frézko-
vé holicí strojky, přičemž většina používá dnes 

už trojici nezávisle výkyvných hlavic. Platí to i pro 
tuto novinku spadající mezi cenově dostupnější ře-
šení v rámci pánského holení. Výrobek je vybaven 

samoostřicími břity, výklopným zastřihovačem, 
baterií s výdrží až 60 minut na jedno nabití 
a ukazatelem stavu akumulátoru. Používat 
ho lze pro suché i mokré holení. S doporu-

čenou cenou bez koruny dva tisíce je 
určitě výhodnou koupí.

Doporučená cena: 
1999 Kč

Na cesty 
i do kapsy 
v barvách 

Manchesteru United
Kompaktní zastřihovač 

vlasů Remington HC4255
Legendární značka Remington má ve svém 

portfoliu nespočet různých zastřihovačů a holicích 
strojků. Nám do oka padl tento miniaturní model 

QuickCut s designem oslavujícím známý fotbalový 
klub. Součástí výbavy je i 9 nástavců pro střih 

od 1,5 mm po 15 mm a kadeřnický plášť s logem 
Manchester United. Integrovaná Li-Ion 
baterie ho dokáže napájet po dobu až 

40 minut, než je potřeba ji dobít.
Doporučená cena: 2199 Kč

Vylepšená 
vlajková loď pro 
nejhladší oholení

Holicí strojek Braun Series 
9 Wet&Dry 9390cc

Letos představila německá legenda Braun inovovanou 
verzi svého úspěšného strojku Series 9, který nově použí-
vá 32bitový čip přizpůsobující ještě přesněji běh motoru 
vašim vousům. Strojek nabízí i displej zobrazující výkon. 
O samotné holení se stará soustava 5 synchronizovaných 
holicích prvků, která si poradí s přilehlými vousy i různým 
směrem růstu vousů bez toho, aby dráždila vaši pokožku. 

Součástí toho modelu je čisticí stanice starající se dokonce 
o promazávání, vysoušení a nabíjení strojku. Sama 

pozná jeho stav a zvolí správný program. Při cestování 
vám přijde vhod kožené cestovní pouzdro. Pokud 

odmítáte kompromisy a vybíráte v nejvyšší 
kategorii strojků, neměli byste Braun Series 

9 opomenout.
Doporučená cena: 11 999 Kč

Péče o krásu  
  pro pány
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Silk•expert Pro

*Účinnost založena na kombinaci velikosti okénka, rychlosti a energie.
Bezpečná technologie sdílená se společností Cyden.

énka, rychlosti a energie.
Cyden.

*Účinnost založe
Bezpečná te

Nejbezpečnější, 
nejrychlejší & nejúčinnější IPL.*
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Pomocníci do kuchyně

Papiňák 
nové generace

Automatický tlakový hrnec 
Tefal All-in-One Pot CY505

Inovativní tlakový hrnec vám pomůže rychle 
a téměř bez práce uvařit chutná a výživná jídla 

pro celou rodinu. A samozřejmě při zachování živin, 
nutričních hodnot a chuťových vlastností surovin. 

Hrnec nabízí 25 programů, nepostrádá možnost odlo-
žení startu vaření a lze ho samozřejmě programovat 
i manuálně. Proces přípravy není potřeba kontrolo-
vat a na jeho ukončení vás novinka pochopitelně 
upozorní. All-in-One Pot má snadno ovladatelný 
sklopný kryt, který velmi dobře těsní a během 

vaření se uzamkne. Součásti hrnce kromě 
základny můžete mýt v myčce.

Doporučená cena: 2999 Kč

Robot, který i uvaří
Kuchyňský robot Kenwood 
Cooking Chef KCC 9060 S

Představte si kuchyňský robot, který nejen hněte, 
krouhá či míchá, ale dokáže suroviny rovnou uvařit, 

orestovat nebo usmažit. Science fiction? Nikoliv. Brit-
ský Kenwood má ve své nabídce už druhou generaci 
tohoto typu pomocníka. Můžete v něm tedy například 

uvařit italské rizoto téměř bez práce, protože robot 
obstará míchání za vás. K robotu lze dokoupit ne-
přeberné množství příslušenství. A přímo k tomuto 

modelu dostanete v základním balení i mixér, 
food procesor s různými disky, různé metly 

a příslušenství pro vaření v páře.
Doporučená cena: 23 899 Kč

Vysoké otáčky 
a vakuum

Vakuový stolní mixér Tefal 
Ultrablend Boost Vacuum BL985

S novým vysokorychlostním mixérem Tefal snadno 
vytvoříte širokou škálu horkých a studených pokrmů či 

nápojů díky dvěma specifickým nádobám: tepelně odolné 
skleněné nádobě pro přípravu horkých receptů (polév-

ka, pyré, horká omáčka, kompot) a ultra odolné tritanové 
nádobě (vícezrnné mléko, drcený led, zelené smoothie, 

mléčný shake, ořechy, sorbet). Na výběr je 10 automatic-
kých programů nastavených pro optimální zpracování 

daných surovin. Vakuové víko zajistí odstranění vzduchu 
a zamezí tak, díky technologii Nutrikeep, ztrátě vita-
minů. Suroviny neoxidují a zachovávají si až 3× více 

antioxidačních účinků. Mixér se chlubí motorem 
s příkonem 1300 W a čepelemi Tripl‘Ax Pro, 

které zajistí až 50× jemnější výsledky.
Doporučená cena: 9999 Kč
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Obří televize 
za výhodnou cenu
70” LCD LED televizor 

Philips 70PUS7304
Nároční diváci se dnes soustředí při výběru televizoru 
hlavně na technologii OLED nebo nejvyspělejší druhy 
LCD. Nejlevnější řešení zase oslovují jen ty, kterým jde 

o běžný příjem televizního signálu. Philips se však při vývoji 
řady S7304 zaměřil na nejpočetnější skupinu zákazníků 

požadujících většinu nejnovějších technologií při zachování 
rozumné ceny. Nejen u tohoto 70palcové modelu, ale i těch 

menších (43, 50, 55, 58 a 65) najdete proto rozlišení 4K, 
podporu všech HDR formátů (HLG, HDR10, HDR10+ 

a Dolby Vision), přímé LED podsvícení, výkonný obra-
zový procesor P5 i třístranný Ambilight. Dokonce 

je podporován zvuk Dolby Atmos. Televizory 
jsou vybaveny Android TV ve verzi 9.

Doporučená cena: 23 990 Kč

Čistý 
poslech i v ruchu 

velkoměsta
Sluchátka s aktivním 

potlačením hluku Philips PH805
V těchto dnech uvádí na český trh značka 

 Philips svá první bezdrátová sluchátka s tech-
nologií potlačení okolního hluku, takže v ruchu 

velkoměsta, v tramvaji nebo v letadle téměř 
neuslyšíte nic jiného než hudbu. Konkrétně 

snižuje systém Digital ANC u těchto sluchátek 
hluk o 27 dB, čímž eliminuje přes 95 % zvuků 

v pozadí. O reprodukci se zde starají 
40mm měniče. Sluchátka jsou skláda-

cí a váží pouhých 235 gramů.
Doporučená cena: 

4699 Kč

Hudba kdekoliv 
a kdykoliv

Přenosný reproduktor Bose 
Portable Home Speaker

360stupňový bezdrátový reproduktor americké 
legendy Bose je žhavou novinkou na trhu. Určen 

je nejen k ozvučení pikniku na zahradě nebo párty 
na terase, ale i domácnosti, protože jde o první audio 
systém Bose kombinující výhody přenosného Blue-
tooth reproduktoru a chytrého domácího ozvučení 
podporujícího přední streamovací služby. Dokonce 
vám umožní bezdrátovou distribuci hudby po ce-

lém domě v rámci vaší wi-fi sítě. Reproduktor 
odolá stříkající vodě, nepostrádá praktické 

poutko a je k dispozici ve stříbrné nebo 
černé barvě.

Doporučená cena: 9590 KčSkvělý 
zvuk i bez 

externího zesilovače
Aktivní reproduktory Klipsch 
Reference Powered R-41PM

Ať už chcete pozvednout na vyšší úroveň domácí 
poslech hudby, sledování filmů nebo hraní her 

u počítače, jsou nejjednodušší cestou k opravdu vy-
soce kvalitní stereofonní reprodukci takzvané aktivní 
audio monitory. Tyto reproduktory značky Klipsch 
mají integrovaný zesilovač a jsou vybaveny něko-
lika vstupy (USB, optika, analog), nechybí jim ani 
výstup na subwoofer, jímž je lze doplnit. Hudbu 
z telefonu nebo jiného zařízení do nich lze ode-

sílat jednoduše pomocí Bluetooth. Klipsch 
tak přináší na trh skutečně univerzální 

řešení v oblasti zvuku.
Doporučená cena: 

10 990 Kč

Vysoký jas 
a 100% objem barev

65” QLED televizor 
Samsung QE65Q85

Z letošních modelů televizorů Samsung nabízí zají-
mavý poměr mezi výkonem a cenou řada Q85, která 

je už určena náročnějším divákům, ale na druhou stra-
nu nejde o úplnou špičku reprezentovanou 8K „QLED“. 

Televizor využívá technologii Quantum Dot a je schopen 
zobrazit 100 % barev. Nepostrádá ani podporu HDR 

včetně pokročilého formátu HDR10+ či procesor Quan-
tum 4K, který pomocí umělé inteligence zpracovává 
v reálném čase obraz i zvuk. Dokonce přizpůsobu-

je svou činnost světelným podmínkám v míst-
nosti. Pro sledování 4K filmů z Netflixu nebo 

hraní her je tato televize ideální volbou.
Doporučená cena: 59 990 Kč

Audio  
video
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Dvě mléčné kávy 
na stisk tlačítka

Plnoautomatický kávovar KRUPS 
Evidence Plus Titan EA894T10

Model Evidence Plus zvládne přípravu 19 nápojů, 
a to nejen kávových, ale i vodu se správnou teplotou 

pro bylinkový, černý nebo zelený čaj. Jeho systém 
One-Touch Cappuccino umožňuje výdej mléčných 
káv stiskem jednoho tlačítka, dokonce dvou najed-

nou. Na velkém dotykovém panelu je zobrazena 
šestice nejpopulárnějších káv, k nimž má uživatel 

okamžitý přístup. Za pozornost stojí i precizní 
pěchovací systém, který na kávu vyvine sílu 

odpovídající 30 kg. 
Doporučená cena: 15 749 Kč

Kompaktní 
stylovka ve třech 
barvách na výběr

Automatický kávovar JURA ENA 8
Letošní novinka švýcarské značky JURA si zakládá 

na maximální jednoduchosti a přímočarosti přípravy. 
Jednotlivé kávy a nastavení vybíráte na barevném 

displeji. Příprava espresa, cappuccina i jiných mléčných 
káv probíhá jedním stiskem. Kávovar se vyznačuje stří-
brnou čelní stranou a designovou válcovou nádržkou 
na vodu, která je samozřejmě vyjímatelná. Vybrat si 

můžete ze tří variant ENA 8, kdy se barevně liší 
vždy boční a zadní strana kávovarů. K dispozici 

jsou provedení Nordic White, Metropolitan 
Black a Sunset Red.

Doporučená cena: 25 990 Kč

„Pákovka“ 
s integrovaným 

mlýnkem pro náročné
Pákový kávovar De’Longhi 
La Specialista EC 9335.M

Také si často říkáte, že chuť espresa v kavárně je 
nějaká lepší než doma? Nejde jen o um a použitá zrna, 
ale i stroj použitý k extrakci. Chuť kávy z pákového ká-
vovaru je nezaměnitelná a jedinečná. Pokud si takovou 

chcete dopřát doma a toužíte po co nejjednodušší 
přípravě, můžete si pod stromečkem udělat radost 

například tímto kávovarem s integrovaným zásobní-
kem na zrna i mlýnkem. Pěchování kávy provedete 

ovladačem na boku, což celý proces usnadňuje. 
Celokovový stroj nepostrádá parní trysku 

a možnost nastavení vlastní délky 
extrakce.

Doporučená cena: 
19 990 Kč
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Nejbezpečnější, nejrychlejší & nejúčinnější IPL.*
Odstraňování chloupků pomocí technologie IPL již dávno není výhradní doménou kosmetických salonů. 
Spotřebitelské IPL pro použití v domácnosti vyrábí Braun již několik let. S řadou Silk•expert Pro 5 lze 
dosáhnout trvalého odstranění chloupků už za 4 týdny od prvního použití. 

Nejbezpečnější IPL díky systému SensoAdapt
Odstín pokožky není na celém těle stejný, čemuž musí odpovídat i nastavení intenzity IPL. Díky speciálnímu 
snímači SensoAdapt s UV ochranou detekuje Braun Silk•expert Pro 5 odstín kůže, a to 80× za vteřinu, aby 
přizpůsobil sílu záblesků přesně danému místu a odstranění chloupků bylo jak účinné, tak zcela bezpečné. 
Celkem pracuje přístroj s 10-ti úrovněmi záblesků.

Nejrychlejší IPL díky inovovaným zábleskům
Ve srovnání se staršími modely značky Braun je novinka 2× rychlejší a k ošetření obou nohou vám vystačí při 
nejnižší úrovni energie méně než 5 minut. Takzvaný „klouzavý režim“ určený právě pro větší oblasti, jako jsou 
kupříkladu nohy, spouští totiž záblesky v řadě a celý proces tím urychluje.

Nejvyšší přesnost a šetrnost k pokožce
Při péči o menší a citlivější partie stačí použít nástavec na obličej, pomocí kterého odstraníte chloupky i z tváře. 
Co se týče výkonu samotného přístroje, má uživatelka celkem 3 standardní režimy použití – normální, šetrný  
a extra šetrný.

Nejdelší životnost – až 400 000 záblesků
Modely řady Silk•expert Pro 5 se pyšní také rekordní životností 400 000 záblesků,  
což je o 30 % více než u předchozí generace Silk•expert 5.

Nejchytřejší péče o pokožku
Při používání IPL od značky Braun můžete využít i aplikaci Silk•expert Pro. Ta vám pomůže s plánováním  
a sledováním postupu ošetření pokožky. Cesta k ještě dokonalejším výsledkům nebyla nikdy snazší.
Nové modely Braun Silk•expert Pro řady 5 doplní na trhu ještě cenově dostupnější řada Silk•expert Pro 3.  
V obou řadách jsou vždy 4 různé sady IPL s odlišnou sadou příslušenství.

*Účinnost založena na kombinaci velikosti okénka, rychlosti a energie. Bezpečná technologie sdílená se společností Cyden.www.braunobchod.cz

Braun pro ženy

2019_12_Braun_inzerce_225x148_K3.indd   1 4.12.2019   16:10:15
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Konektivita 
za babku

Vestavná trouba s wi-fi Candy 
Timeless FCP825XL E0/E

Moderní funkce, jako je používání aplikace, 
přístup k více než 200 automatických receptů 
nebo dokonce hlasové ovládání nejsou vyhra-
zeny jen nejdražším spotřebičům. Dokazuje to 

tato nová trouba italské značky Candy, které vše 
výše popsané umožňuje (hlasové povely pouze 
ve vybraných světových jazycích). Trouba má 
9 pečicích funkcí včetně horkého vzduchu, 
nepostrádá teleskopické výsuvy a dokon-

ce nabízí účinné čištění Aquactiva 
pomocí páry.

Doporučená cena: 
8990 Kč

Švýcarská 
kvalita, která zničí 
99,999 % bakterií

Parní generátor Laurastar 
Lift Xtra Aluminium

150stupňová dvakrát ohřívaná pára je klíčem 
k zahubení prakticky všech roztočů a bakterií 

v oblečení. Díky své vysoké teplotě ve vláknech 
prádla nekondenzuje, ale většina jí projde skrz, což 

úroveň hygieny ještě zvyšuje. Samotné žehle-
ní je velmi snadné a ani se nemusíte zabývat 
nastavováním teploty. Žehlička používá jednu 

univerzální pro všechny typy látek. Kromě 
vyobrazené barvy je tento model do-

stupný ještě v provedení Titan.
Doporučená cena: 13 990 Kč Nejrychlejší 

sušení na trhu
8kg hybridní sušička 
Beko DH 8544 CSRX

Značka Beko zařadila už před časem 
do své nabídky sušičky s přídavným tope-
ním. Díky tepelnému čerpadlu jsou nadále 
velmi úsporné, ale aktivací topení lze při 
mírném nárůstu spotřeby energie sušit 
až o třetinu rychleji. Stačí zvolit funkci 
RapidDry a usušíte 8 kg bavlněného 
prádla za 115 minut, což je na trhu 

aktuálně rekord.
Doporučená cena: 

21 290 Kč

Vytírejte 
a vysávejte jedním 
tahem a bez kabelu
Akumulátorový vytírač 

Bissell CrossWave Cordless
Americká značka Bissell již několik let úspěšně 
prodává své vytírače řady CrossWave, u kterých 

vytřete podlahu i vysajete rozlité pití jedním 
tahem. Letošní novinkou je model CrossWave 

Cordless, který se zbavil napájecího kabelu 
a používá akumulátor. Na jedno nabití vydrží 

v provozu 30 minut a lze ho používat 
na pevných podlahách i kobercích.

Doporučená cena: 12 499 Kč.

A je uklizeno. 
Zn. bez práce

Robotický vysavač Rowenta 
Explorer Serie 20 RR6875WH

Značka Rowenta pracuje na zcela nové generaci 
svých robotických vysavačů, které bude v průběhu 
příštích měsíců uvádět. První vlaštovkou je tento 

model určený hlavně do domácností s převládající-
mi pevnými podlahami. Kombinuje totiž klasic-
kou funkci vysávání s vytíráním pomocí mopu. 

Na výběr máte 3 režimy úklidu a samozřejmě se 
nemusíte bát, že by robot spadl ze schodů. 
Integrovaná Li-Ion baterie zajišťuje dlouhý 

provoz až 150 minut na jedno nabití.
Doporučená cena: 5990 Kč
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Francouzští vlivní muži objevili sílu páry…  
Jací jsou významní podnikatelé?  
Vždy skvěle vyžehlení!
Francouzská značka Tefal přišla 
na revoluční způsob, jak vypadat 
vždy skvěle. Dle požadavků vý-
znamných podnikatelů sestrojila 
unikátní řešení, které zvládne 
vyžehlit jakýkoliv materiál během 
několika minut a bez větších 
znalostí klasického žehlení. Do 
moderních domácností přichází 
ke slovu vertikální žehlička Tefal 
IXEO POWER. Univerzální řešení 
spojuje vysokotlakou technolo-
gii s praktičností polohovatelné 
chytré desky. S košilí či oblekem 
si poradíte dvakrát rychleji. Vše 
díky inovativní technologii, kterou 
máte stále při ruce.

Špičkový parní výkon je připra-
ven zhruba za 70 vteřin a jeho 
výkonnost se vyrovná parní 
stanici. Zabudovaná žehlící deska 
s možností využití tří poloh nabízí 
pohodlné žehlení v poloze kolmé, 
horizontální a 30°. Žehlicí hlavice 
pro snadné žehlení umožňuje uži-
vateli žehlit a napařovat s lehkostí 
pírka. Má optimální ergonomii, 
která je dvakrát lehčí než stan-
dardní parní žehlička.

Žehlením prádla zlikvidujete mikroorganismy a bakterie, 
které v něm při praní s teplotou do 60 °C zůstávají. 
Nezničí je ani sušička, protože současné modely 
s tepelným čerpadlem používají nízkou teplotu vzduchu. 
Žehlící hlavice ničí bakterie díky vysoké teplotě žehlicí 
desky a horké páře, která pronikne hluboko do tkaniny. 
Žehlíme hlavně pro své zdraví a zdraví naší rodiny. 
Moderní žehlení a napařování svědčí tkaninám a udržuje 
vaše kvalitní oblečení ve skvělé kondici. 

Vaši vertikální parní žehličku nemusíte nastavovat a zároveň eliminujete 
riziko toho, že oblečení díky chybnému nastavení teploty spálíte. Pokud 
vás náhle někdo odvolá, jistě vaše domácnost ocení automatické bez-
pečnostní vypnutí žehličky. Žehlící systém Tefal IXEO Power představuje 
úplnou revoluci v péči o oděvy.  

www.tefal.cz
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Neomezené 
vysávání bez drátů

Tyčový aku vysavač Bosch 
Unlimited Serie 6 BCS61BAT2

Žhavou novinkou na českém trhu je tento 
tyčový vysavač německé výroby. Bosch se při jeho 
vývoji zaměřil na kompaktní rozměry, nízkou hmot-
nost a snadnou ovladatelnost. Velkou výhodou je 

použití výměnných 18V akumulátorů systému Bosch 
Home & Garden kompatibilních s dalšími výrobky 

včetně nářadí této značky. K vysavači jsou dodávány 
baterie dvě, takže lze vysávat opravdu dlouho – až 

hodinu. Z dalšího příslušenství jmenujme mo-
torizovanou podlahovou hubici, kartáč 2 v 1 
na nábytek a čalounění, dlouhou flexibilní 

štěrbinovou hubici a dokovací stanici.
Doporučená cena: 10 190 Kč

Kartáček 
s umělou inteligencí

Elektrický zubní kartáček 
Oral-B Genius X Luxe Edition

Specialista na ústní hygienu značka Oral-B přišla 
letos se svým prvním kartáčkem, který dokáže 

poznat, jakou část vašeho chrupu právě čistí. Pomocí 
aplikace v telefonu pak můžete sledovat, jak dobře si 
zuby čistíte, která místa vynecháváte a například kde 
příliš tlačíte. Díky tomu velmi snadno zlepšíte svou 
techniku a dosáhnete lepších výsledků. Kartáček lze 
samozřejmě používat i bez mobilu, kdy nadměrný 

tlak indikuje světelnou signalizací. V této verzi 
je dodáván s cestovním pouzdrem, 4 hla-

vicemi a dobíjecí základnou. Na výběr 
jsou různá barevná provedení.
Doporučená cena: 5999 Kč

Moderní domácnost
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